
Sandviken

Stainless Steel Yachts Sweden AB
SSY is transforming the shipbuilding industry with cost effective, 
super strong and environmental friendly marine vessels. The vessels 
are made of Sandvik’s high tech superduplex stainless steel.

Atlasgatan 9, Gävle  •  Tel +46(0)26-510 600  •  www.ssy.se   

Trafikverket Region Mitt
Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar.  
Trafikverket har även ansvar för långsiktig planering av  
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
N Kungsgatan 1, Gävle  •  Tel 0771-921 921  •  www.trafikverket.se

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB
Gävleenheten är en intern leverantör av lackerade samt limapplicerade  
band till Trelleborgskoncernen. Slutkunderna är i huvudsak fordons- 
industrin eller underleverantörer till dessa.
Lötängsgatan 10, Box 967, 801 33 Gävle 
Tel 026-455 94 00 • www.trelleborg.com

Sandvik AB
En global industrikoncern med världsledande position  
inom utvalda områden. Omfattande produktion, forskning  
och utveckling samt administration i Sandviken.
www.home.sandvik

Stora Enso Skutskärs Bruk
Skutskärs Bruk tillverkar högkvalitativ blekt pappersmassa 
för olika papperskvaliteter samt fluffmassa för hygienprodukter.

Tel 01046 85000  •  www.storaenso.com
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Högskolan i Gävle – Vad framtiden behöver
Maximera din potential. 
Högskolan i Gävle har 50 utbildningsprogram och 500 kurser.

Besök oss på Campus Kungsbäck eller på hig.se
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Vi utmanar konventionella förpackningar 
för en hållbar framtid

www.billerudkorsnas.com
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Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvarar för att beslut från riksdag och regering genomförs 
samt att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser i länet.  
Vi är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt med flera olika sakfrågor från  
landsbygdsutveckling, miljömålen, biologisk mångfald och djurskydd till flykting- och  
integrationsfrågor, hållbar samhällsplanering och krisberedskap. Tillsammans med Region 
Gävleborg främjar vi också regional tillväxt.
Borgmästarplan   •   Tel 010-225 10 00   •   www.lansstyrelsen.se/gavleborg
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Sogeti  
– regionens ledande leverantör av kvalificerade IT-tjänster
Sogeti har fler än 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa  
arbetar cirka 1150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.
Sogeti Gävle: Norra Strandgatan 9, 803 20 Gävle  
Tel vxl 08-53 68 20 00  •  www.sogeti.se

18

22

Här är svart SVART (15_15_15_100)
qr-kod fr jenny dec 14

Information

Knowit
Ett ledande IT-konsultföretag som bidrar till framgång genom att i nära sam- 
arbete med sina kunder kombinera det stora företagets styrka med det lilla  
företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. För Knowit finns  
det alltid ett sätt. Annars uppfinner vi det.
Vågskrivargatan 5, Gävle • 026-510800 • gavleborg@knowit.se • www.knowit.se

Setra Group 
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag.  
I Gävleområdet ligger två av våra 10 produktionsenheter: 
sågverket Kastet samt hyvleri och måleri Skutskär.
www.setragroup.com

Sandbacka Park i Sandviken 
är en av Sveriges ca 40 science parks där samverkan mellan företag, organisationer, 
högskola och samhälle främjar utveckling, företagande och innovationer.
Här finns ca 50 företag och 900 medarbetare, 100-tal studenter (YH- och hög- 
skolestuderande), du hittar också restaurang, café, gym, frisör och konferens- 
möjligheter här. Välkommen hit!
www.sandbackapark.com
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Lantmäteriet – Vi kartlägger verkligheten!
BESÖKSADRESS  Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle 
TELEFON  0771-63 63 63 
E-POST  kundcenter@lm.se 
HEMSIDA  www.lantmateriet.se
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Nilar
Nilar designs, develops and manufactures advanced Nickel Metal Hydride  
battery energy storage solutions. With the help of a dedicated team,  
Nilar produce a complete solution, from battery cell to functional system.

Bönavägen 55, Gävle  •  Tel 026-960 90  •  www.nilar.com
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CGI – Vi växer i Gävle
Vill du växa med oss?

CGI är Sveriges största oberoende företag inom IT och affärsprocesser. 
www.cgi.se/karriar

Vi växer i Gävle 
Vill du växa med oss? 
 

CGI är Sverigs största oberoende företag inom IT och affärsprocesser.  
www.cgi.se/karriar 
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Vi bidrar till att hela Gävleborg växer. 
Du också.

www.regiongavleborg.se

10KONSULTIA
Konsultia är ett auktoriserat bemanningsföretag, specialiserade på 
personaluthyrning och rekrytering till industri- och logistikföretag. 
Hos oss är människorna vår viktigaste tillgång.

konsultia.se
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Per Bill, landshövding

ÅF
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi fokuserar på energi och miljö,  
infrastruktur och industri. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet  
och kunder finns i hela världen. Det som gör oss unika är våra medarbetare,  
våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank. 

ÅF – Making Future. www.afconsult.com
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Atea, det svenska landslaget i it-infrastruktur
Som rådgivare och specialister på it-infrastruktur, hjälper vi våra kunder 
att skapa ett bättre resultat för sin verksamhet genom it. Vi finns nära 
dig i Gävle och på ett trettiotal platser till i Sverige.
Södra Skeppsbron 17, Gävle  •   Tel 026-54 37 00  •  www.atea.se
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TILL ALLA IMORGONPIGGA I GÄVLE
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad, med målet att  
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. 
Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?  
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se
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Veolia
Veolia frigör, tillvaratar och återskapar resurser för ett hållbart samhälle. Inom regionen 
har vi verksamheter som utför industrisanering, vacuumsugning, högtrycksspolning, 
mekaniska verkstäder på hela 9000 kvm där vi utför tillverkning, renovering och montage. 
Vidare erbjuder Veolia elinstallation, mekaniskt montage, automation, maskinsäkerhet, 
konstruktion inom mek. och el samt CE-märkning.
www.veolia.se

Smurfit Kappa Sverige 
Våra förpackningar kan göra så mycket mer än bara skydda  
dina produkter – de kan också bygga ditt varumärke.

Tel 026-54 34 00  •  www.smurfitkappa.se

21

21


